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WALIZKA KRYMINALISTYCZNA DO OGLĘDZIN ZWŁOK
Rafał Wielki

Źródło finansowania
23

listopada

Medycyny

2013

r.

Koło

Sądowej

Naukowe
otrzymało

kryminalistyczny zestaw do oględzin zwłok.
Jego

zakup

sfinalizowano

w

ramach

dofinansowania na środki trwałe z budżetu
Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
UO w wysokości 1500 zł oraz z budżetu

Administracji

Wydziału Prawa i Administracji UO na

mają możliwość zdobywać pierwsze szlify

dydaktykę w wysokości 500 zł.

w praktyce kryminalistycznej, uczyć się

Uniwersytetu

prawidłowo
Wyposażenie

Opolskiego

zabezpieczać

miejsca

zdarzenia oraz przeprowadzać oględziny

Pozwoliło to na wyposażenie zestawu m.in.

zewnętrzne

w odzież niezbędną do przeprowadzania

wiedzę z zakresu postępowania karnego

oględzin na miejscu zdarzenia, która chroni

przy

przed

niepożądanego

prowadzenia dokumentacji procesowej.

materiału w trakcie oględzin, różnego

Studenci również pozyskali sprzęt, który

rodzaju opakowania do zabezpieczania

daje możliwości przeprowadzania swoich

materiału biologicznego oraz ujawnionych

pierwszych badań naukowych, a także

dowodów,

urozmaicania

pozostawieniem

znaczniki

ewidencyjne

do

sporządzania dokumentacji fotograficznej,
otwieracz

szczęk,

daktyloskopowania

łyżkę
zwłok,

zwłok,

a

ćwiczeniach

zajęć

także
z

poszerzać

prawidłowego

dydaktycznych

z

kryminalistyki i medycyny sądowej.

do
tusze

Kształcenie praktyczne

daktyloskopijne, nożyczki do odzieży czy

Studenci kierunków prawo, administracja i

również wzory protokołów policyjnych.

bezpieczeństwo
prowadzonych

Cel zakupu

Administracji

wewnętrzne
na
UO,

Wydziale

Prawa

i

zainteresowani

Dzięki temu studenci Koła Naukowego

związaniem swojej przyszłości zawodowej z

Medycyny Sądowej przy Wydziale Prawa i

organami ścigania, mogą poszerzać swoje
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horyzonty w sposób praktyczny, jako jedni

przeglądarce

z

http://photosynth.net/view.aspx?cid=ba33

niewielu

w

Polsce,

również

dzięki

podpisanej umowie o współpracy między
WPiA

UO

poniższy

adres:

c69e-9ba2-462f-8ed3-30a0b18be535

a

Zakładem
Medycyny
Sądowej w Opolu.
Warto wspomnieć,
że jest to jeden z
kolejnych kroków
do

lub zeskanować powyższy QR kod.

poszerzania

koncepcji
praktycznego
nauczania prawa,
zgodnie z ideą opolskiej szkoły prawniczej,
od

lat

stosowanej

w

ramach

obowiązkowych zajęć z kliniki prawa czy
prowadzenia
praktyków

przedmiotów

przez

reprezentujących

wymiar

sprawiedliwości,

adwokatów,

radców

prawnych, funkcjonariuszy Policji i innych.
Interaktywnie w sieci
Koło Naukowe Medycyny Sądowej WPiA
UO oprócz standardowej galerii zdjęć na
swojej stronie internetowej pod adresem
www.knms.uni.opole.pl
również

zdjęcie

w

przygotowało
formie

panoramy

sferycznej, która pozwala na obejrzenie
symulacji miejsca zdarzenia w taki sposób,
jakby odbiorca był jego uczestnikiem. Aby
obejrzeć panoramę, należy wpisać w
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